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Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

LAUSUNTO / Hallituksen esitys valtion talousarvioksi 2017
Opiskelijoiden Liikuntaliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuultavaksi hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017 ja lausuu kuulemisen taustaksi seuraavaa. Lausunto pohjautuu osin Leena Harkimon
johtaman työryhmän opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa –
painopisteenä harrastamisen hinta (OKM:n julkaisuja 2016:19) esittämiä toimenpiteitä.
Yleisesti ottaen on positiivista, että veikkausvoittovarojen määrä on noususuunnassa, mutta OLL toivoisi rahoituksen suuntautuvan esitettyä enemmän liikunnan kansalaistoimintaan ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen kuin huippu-urheiluun, vaikkakin toimenpiteet urheilu-uran ja opiskelun tai koulunkäynnin yhdistämiseksi ovat myös OLL:n näkökulmasta olennaisia tavoitteita.

1) 20–29-vuotiaiden sisällyttäminen harrastustakuun piiriin.
OLL näkee yhden harrastuksen takaamisen jokaiselle lapselle ja nuorelle tärkeänä tavoitteena. Toivomme,
että toimenpiteitä suunniteltaessa noudatetaan nuorisolain 2 §:n määritelmää, jonka mukaan nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita. Nuorten liikunta-aktiivisuus vähenee 20–29-vuotiaiden ikäluokassa kaikkein eniten,
ja aktiivisuuden tässä on todettu ennustavan parhaiten myös myöhemmän aikuisiän aktiivisuutta (SLU 2010).
Korkeakoulut on nähtävä yhtenä toimijana harrastustakuun toteuttamisessa. Korkeakoululiikunnalla ei ole
lakisääteistä asemaa, mutta korkea-asteen oppilaitokset tavoittavat n. 300 000 nuorta aikuista, mihin mikään
muu instituutio ei yllä. Liikuntaan korvamerkityn rahoituksen suuntaaminen myös suoraan korkeakouluille
vähentää koulutusleikkausten vaikutuksia korkeakoululiikuntapalveluissa ja painetta nostaa hintoja – 40 %
AMK- ja 36 % yliopisto-opiskelijoista kokee liikuntaharrastuksen kalleuden vaikuttavan harrastamiseen
(YTHS 2013).

2) Viranomaiskäytäntöjen selkeyttäminen verotuksen ja avustusten osalta.
Korkeakoulu- ja opiskelijaliikunnan järjestäjinä toimii sekä korkeakouluja että ylioppilas- ja opiskelijakuntia,
joiden verokohtelu on viime vuosina vaihdellut huomattavasti eri alueiden verohallintojen ja hallinto-oikeuksien päätöksissä. OLL:n mielestä samalla, kun vapaaehtois- ja talkootyön verotus selkeytetään seurojen, kuntien ja järjestöjen toiveiden (OKM 2016:19) mukaisesti, tulee myös liikuntapalveluiden järjestäjien verotusohjeet ja -käytännöt yhtenäistää.
OLL kannattaa lämpimästi myös yhtenäistä valtionavustustoiminnan tietojärjestelmää ja avustusten yhtenäistä, poikkihallinnollista arviointia. Harkimon työryhmän julkaisussa jokaisella lapsella on yksi harrastus tavoitteen alla listataan seitsemän erilaista tukimuotoa. Esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamiseen kohdistuvan kehittämisavustuksen suuntaaminen vain kunnille ei OLL:n mielestä ole nykytilanteessa tarkoituksenmukaista, vaan kotouttaminen on koko liikuntakentänkin asia.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)
Studerandenas Idrottsförbund
Finnish Student Sports Federation

Lapinrinne 2, FI-00180 Helsinki
e-mail: oll@oll.fI
www.oll.fi

LAUSUNTO
HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VALTION TALOUSARVIOKSI 2017
EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE
12.10.2016

3) Liikkuva koulu -ohjelman rahoituksen suuntaaminen korkeakouluille.
Liikkuva koulu -ohjelman laajentamiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen valmistelutyöryhmä on linjannut, että toiminnan piiriin on mahdollista ottaa myös korkea-asteen oppilaitoksia. Toisen asteen kokeilujen käynnistyttyä on vuonna 2017 syytä laajentaa kärkihankkeen lisärahoitus mahdollisuuksien mukaan
myös korkeakouluihin, jotta ainutlaatuinen ohjelma leikkasi läpi koko suomalaisen koulutusjärjestelmän.

4) Uuden Olympiakomitean rahoituksellinen ohjaus.
Vuoden 2017 tärkeimpiä asioita myös terveyttä edistävän liikunnan järjestökentällä on Olympiakomitean ja
Valon yhdistyminen uudeksi Olympiakomiteaksi. Liikuntaa edistävien järjestöjen toiminta-avustuksista lähes
kuudesosa on osoitettu näille toimijoille. OLL näkee Valon ja sitä edeltäneiden järjestöjen työn terveyttä
edistävän liikunnan, syrjäytymisen ehkäisyn ja muita näitä asioita ajavien toimijoiden kokoamisessa ensisijaisen tärkeänä ja toivoo, että siihen kiinnitetään huomiota niin avustusjaossa kuin uuden järjestön tulosohjauksessakin.
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Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio, joka edustaa Suomen yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. OLL:n tarkoituksena on opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, opiskelukyvyn ja terveyden edistäminen liikunnan avulla. OLL:n tavoitteena on korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden ja -kulttuurin
vahvistuminen.
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